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Tímto čestně prohlašuji že:

1)
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4)
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6)

7)

8)

9)

V Liberci dne: Podpis:

Urban Jump Arena s.r.o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 11/76, 46007 Liberec, IČO 074 20 455, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 42271.

Hodlám provozovat veškeré sportovní aktivity v Urban Jump Areně na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí a jsem si vědom všech rizik s nimi spojených. 

Jsem starší 18 let (u mladších 18 let je třeba podpis zákonného zástupce). 

Nejsem si vědom žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se 

mohlo negativně projevit na mém zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti. 

Provozování veškerých sportovních činností přizpůsobím svým schopnostem a 

zdravotní kondici a budu respektovat ostatní návštěvníky. V případě jakýchkoli 

zdravotních potíží budu bezodkladně informovat personál provozovatele. 

Se vzdávám nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mi mohla vzniknout 

v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci areálu Urban Jump arény vyjma škod 

způsobených neadekvátním technickým stavem zařízení. S tímto vědomým rizikem 

jsem se rozhodl do areálu vstoupit a beru na vědomí, že sporty v něm provozované jsou 

s rizikem zranění neoddělitelně spojené. 

Beru na vědomí, že společnost Urban Jump Arena s.r.o. může jako správce osobních 

údajů zpracovávat mé osobní údaje, zejména za účelem správy rezervací, evidence 

návštěvníků, komunikace s návštěvníky nebo provozu Urban Jump Areny. Podrobné 

informace o zpracování svých osobních údajů a svých právech, které v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů mám, se mohu dozvědět v Zásadách soukromí 

zveřejněných na www.urban-jumparena.cz.

Beru na vědomí, že společnost Urban Jump Arena s.r.o. může po dobu mé návštěvy v 

Urban Jump Areně pořizovat fotografické a video záznamy za účelem dokumentování 

akce nebo provozního dne a tyto zveřejňovat na svých webových stránkách nebo 

sociálních sítích. Účelem pořizování fotografií není identifikace jedince, ale poskytování 

jiným návštěvníkům nebo potenciálním návštěvníkům informace o vybavení a službách 

Urban Jump Areny. V případě, že si nebudu přát být na záznamech zachycen, budu o 

tomto informovat personál.

Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné. 

Seznámil(a) jsem se s Provozním řádem a Bezpečnostními pokyny společnosti Urban 

Jump Arena s.r.o. a svým podpisem stvrzuji, že vše bezvýhradně akceptuji a souhlasím s 

tím, abych byl v případě porušení pravidel vykázán z prostorů provozovatele. Veškeré 

dokumenty jsou dostupné na www.urban-jumparena.cz.

Toto prohlášení činím na dobu neurčitou a je platné i pro mé budoucí návštěvy 

Urban Jump Arény až do jeho vypovězení.

Čestné prohlášení návštěvníka


